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A. DANH SÁCH CÁ NHÂN XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN 

I. PHẠM THỊ HÒA 

1. Thông tin về cá nhân: 

- Họ và tên: Phạm Thị Hòa 

- Năm sinh: 13/10/1955 

- Địa chỉ: Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ 

2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Tri thức dân gian về nghệ 

thuật trang trí tranh thêu truyền thống. 

3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  

- Học nghề gia truyền từ năm 1963. Năm 1972 đi học lớp bồi dưỡng giáo 

viên thêu do Bộ Ngoại thương mở và được cấp bằng giáo viên thêu năm 1973, 

từ đó đi dạy thêu ở các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh. 

Đến năm 1984 về quê làm nghề. Hiện là chủ cơ sở tranh thêu tay cao cấp tại xã 

Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ. Tham gia tích cực vào hoạt động truyền dạy nghề cho 

nhiều học trò trong và ngoài tỉnh.  

- Số lượng học trò đã truyền dạy:  4.020 học trò. 

4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 

Kỹ năng thêu tay cổ truyền, thêu ảnh truyền thần, chân dung, tạo ra các sản 

phẩm với chất lượng và giá trị mỹ thuật cao. Nắm vững được 10 kỹ năng của nghệ 

thuật thêu như: Căng khung; tập thay kim; vặn lướt; thêu bạt; đâm xô; hoán vẩy; sa 

hạt; bó độn; thắt ren; rút rua. 

5. Thành tích khen thưởng: 

* Thành tích cá nhân: 

- Năm 2015: Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” 

trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất. 

* Thành tích tập thể, gia đình: 

Năm 2016: Gia đình được tặng danh hiệu Bảng vàng gia tộc nghề truyền 

thống; UBND tỉnh chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 

2016 với tên sản phẩm “Vịnh Hạ Long”; 

Ngoài ra còn nhiều bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận khác. 
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II. NGUYỄN THỊ HOAN 

1. Thông tin về cá nhân: 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hoan 

- Năm sinh: 19/12/1961 

- Địa chỉ: thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ 

2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Tri thức dân gian về nghệ 
thuật trang trí tranh thêu truyền thống. 

3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  

- Năm 1972 tham gia lớp học nghề thuộc Ban Ngành nghề của HTX nông 
nghiệp thôn Xuân Nẻo do thầy Phạm Văn Hiển và thầy Nguyễn Văn Giáp 
truyền dạy. Từ năm 1972-1979 tham gia hoạt động thêu tại HTX thêu ren Xuân 
Nẻo. Từ năm 1979-1987 tham gia công tác trong tổ kỹ thuật của HTX thêu của làng. 
Từ 1987-1992 là thành viên của HTX thêu chuyên nghiệp Hưng Đạo. 

Từ 1992 đến nay tổ chức và quản lý doanh nghiệp thêu tranh nghệ thuật Xuân 
Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ. Trực tiếp dạy nghề và dạy nâng cao tay nghề cho 
thợ thêu diện rộng và nhiều chị em, con em trong làng, xã….. 

- Số lượng học trò đã truyền dạy: trên 500 học trò. 

4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 

Kỹ năng thiết kế mẫu, phối màu, kỹ thuật thêu tay cổ truyền tạo ra các sản 
phẩm thêu hàng trắng, hàng màu, thêu tranh truyền thần, chân dung…. 

5. Thành tích khen thưởng: 

* Thành tích cá nhân: 

- Năm 2005: UBND TP. Hồ Chí Minh tặng Bằng khen; 

- Năm 2008: Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen; 

- Năm 2009: Tổ chức OX-Fram-Québec tặng kỷ niệm chương; 

- Năm 2015: Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” 
trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất; 

- Năm 2016: Chủ tịch thành phố Suwon - Hàn Quốc tặng Bằng khen; 

- Năm 2017: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương tặng Giải 
thưởng tranh trang trí ấn tượng nhất cho tác phẩm “Tranh thêu gốm Chu Đậu” 
tại cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Hải Dương; 

- Năm 2018: UBND tỉnh Hải Dương chứng nhận sản phẩm thêu “Hòn Gà 
chọi” là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018. 

Ngoài ra còn nhiều bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận khác. 

III. ĐINH VĂN PHAI                                                                                                         

1. Thông tin về cá nhân: 

- Họ và tên: Đinh Văn Phai 

- Năm sinh: 1964 

- Địa chỉ: Thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc 

2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân 
gian Múa rối nước. 
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3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  

Năm 1980 được bố đẻ là Đinh Văn Âu, nghệ nhân múa rối nước của làng 
truyền nghề. Đến năm 1981 bắt đầu tham gia thực hành biểu diễn chính. Năm 
1983 tham gia nhập ngũ, năm 1986 xuất ngũ về địa phương sinh sống. Năm 1987 
tiếp tục tham gia thực hành biểu diễn múa rối nước cùng phường. Năm 1995 được 
bầu làm Phó phường rối nước Bùi Thượng đến năm 2006 là Trưởng phường. 

Tích cực tham gia các kỳ liên hoan rối nước toàn quốc và trong tỉnh, cùng 
với nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy nghệ thuật rối nước khác. 

Năm 2005 bắt đầu truyền dạy nghề, số lượng học trò đã truyền dạy: 03 
học trò. 

4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 

Thành thạo các kỹ năng tạo hình, sửa chữa và điều khiển con rối; dàn 
dựng tích trò. 

5. Thành tích khen thưởng: 

* Thành tích cá nhân: 

- Năm 2013:  Giấy khen của Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương; 

- Năm 2019: Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” 
trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể. 

* Thành tích tập thể: 

 - Năm 2004: Giấy khen của Cục Nghệ thuật biểu diễn; 

- Năm 2011: 2013 Giấy khen của Sở VHTTDL Hải Dương; 

- Năm 2012: Nghệ thuật múa rối nước Hải Dương được Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Giấy 
khen của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam;  

- Năm 2013: UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen. 

Ngoài ra còn nhiều bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận khác. 

IV. PHẠM KHẮC XOA 

1. Thông tin về cá nhân: 

- Họ và tên: Phạm Khắc Xoa 

- Năm sinh: 26/10/1970 

- Địa chỉ: Thôn An Liệt 2, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà. 

2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân 
gian Múa rối nước. 

3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  

Năm 1990 được bố đẻ là Phạm Khắc Phi, nghệ nhân múa rối nước và làm 
pháo bông của làng truyền nghề. Đến năm 1999 tham gia cùng các cụ khôi phục 
lại phường múa rối nước Thanh Hải. Đến năm 2006 được bầu là Trưởng phường 
múa rối nước Thanh Hải. Tham dự các kỳ Liên hoan như: Liên hoan múa rối 
nước tại FESTIVAL Huế, năm 2004; Liên hoan múa rối nước không chuyên 
toàn quốc lần thứ nhất tại đền Hùng - Phú Thọ, năm 2005; Liên hoan múa rối 
dân gian toàn quốc lần thứ nhất tại Hải Dương, năm 2011. 
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Ngoài ra còn tổ chức quảng bá nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy nghệ 

thuật rối nước khác: Năm 2018, 2019 và 2020 biểu diễn, giao lưu phục vụ 

đồng bào Tây Nguyên nhân dịp đầu Xuân tại tỉnh Gia Lai và Kom Tum. Đặc 

biệt tháng 10 năm 2018 cùng với 10 nghệ nhân phường múa rối nước xã Thanh 

Hải được vinh dự thay mặt cho nghệ thuật múa rối nước dân gian của Việt Nam 

đi tham dự FESTIVAL nghệ thuật dân gian Quốc Tế tại Đài Loan - Trung Quốc. 

 Số lượng học trò đã truyền dạy: 07 học trò. 

4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 

Thành thạo các kỹ năng điều khiển con rối; tạo hình, sửa chữa con rối; dàn 

dựng tích trò, làm pháo bông kỹ thuật phục vụ biểu diễn múa rối nước. 

5. Thành tích khen thưởng: 

* Thành tích cá nhân: 

- Năm 2010: Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương; 

- Năm 2015: Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh 

vực di sản văn hoá phi vật thể. 

* Thành tích của phường: 

- Năm 2001, 2003, 2005, 2007, 2013: Bằng khen của UBND Hải Dương; 

- Năm 2002, 2005: Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Năm 2004: Bằng khen của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Năm 2005: Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ; 

- Năm 2011: Bằng khen của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. 

- Năm 2012: Nghệ thuật múa rối nước Hải Dương được Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Giấy 

khen của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam;  

- Năm 2018: Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum. 

Ngoài ra còn nhiều bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận khác. 

 V. NGUYỄN THỊ VIẾN 

1. Thông tin về cá nhân: 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Viến 

- Năm sinh: 26/01/1954 

- Địa chỉ: Thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ 

2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Tri thức dân gian về nghệ 

thuật trang trí tranh thêu truyền thống. 

3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  
- Học nghề và thực hành di sản từ năm 1966 do ông Nguyễn Văn Diêm 

truyền dạy. Từ năm 1969-1972 tham gia làm xã viên tại HTX thêu thôn Ô Mễ, 
xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ; Từ năm 1972-1975 tham gia nghĩa vụ quân sự; Từ 
năm 1975-1987 tham gia công tác tại đội thêu xã Hưng Đạo, làm xã đội trưởng; 
từ năm 1987-1992 làm Phó chủ nhiệm HTX thêu chuyên nghiệp Hưng Đạo. Từ 
1993 - 2003 phụ trách tổ thêu Trần Phú. Từ 2003 đến nay là chủ doanh nghiệp 
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thêu may Minh Tú, nay là Công ty CP thêu may Minh Tú. Nhiều năm tham gia 
thực hành làm các sản phẩm thêu và phụ trách các tổ, đội, hợp tác xã thêu tại xã 
Hưng Đạo (Tứ Kỳ), trực tiếp thêu và hướng dẫn kỹ thuật và tích cực truyền nghề 
cho các xã viên.    

 - Số lượng học trò đã truyền dạy: 390 học trò. 

4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 

Thành thạo các kỹ thuật thêu như: thêu lướt vặn, thêu bạt, thêu đâm xô, 
thêu đột…, kỹ thuật phối màu sắc, họa tiết trong thêu tay cổ truyền để tạo ra các 
sản phẩm thêu có giá trị mỹ thuật cao. 

5. Thành tích khen thưởng: 

* Thành tích cá nhân: 

- Năm 2003: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen;  

- Năm 2003, 2004: Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương; 

- Năm 2005, 2006, 2009: Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt 
Nam tặng Bằng khen;  

- Năm 2007: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;  

- Năm 2015: Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong 
lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen; 

 - Năm 2016: BCH TƯ Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen đã có thành 
tích xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh 
tế giỏi giai đoạn 2011-2016”. 

* Thành tích tập thể công ty, gia đình: 

- Năm 1995: Bằng khen của Hội đồng liên minh HTX Việt Nam; 

- Năm 2009: Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương; 

- Năm 2016: Nhận danh hiệu “Bảng vàng gia tộc nghề truyền thống Việt 
Nam của Hiệp hội làng nghề Việt Nam phong tặng. 

Ngoài ra còn nhiều bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận khác. 

B. DANH SÁCH CÁ NHÂN XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN ƯU TÚ 

I. NGUYỄN VĂN CHUYỂN  

1. Thông tin về cá nhân: 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Chuyển 

- Năm sinh: 13/3/1966 

- Địa chỉ: KDC Tế Sơn, phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh. 

  2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Tập quán xã hội và tín 
ngưỡng: Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt. 

3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  

- Năm 1983 bắt đầu học nghề và tham gia thực hành di sản. Năm 1990 bắt 
đầu truyền dạy cho các học trò. Năm 2012 tham gia Hội thảo khoa học quốc tế 
về “Văn hóa thờ nữ thần ở Việt Nam và Châu Á bản sắc và giá trị”. Năm 2018 
thành lập và là Hội trưởng Hội Thanh đồng Đạo quan thành phố Chí Linh.  

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 400 học trò. 
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4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 

Nắm bắt các kiến thức, kỹ năng trong nghi lễ hầu đồng. 

5. Thành tích khen thưởng: 

* Thành tích cá nhân: 

- Năm 2008: Giấy khen UBND xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linhvì đã có 
nhiều thành tích xuất sắc trong công tác kiến thiết và xây dựng công trình văn 
hóa lịch sử tại địa phương năm 2008; 

- Năm 2012: Giấy khen của UBND xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linhcho 
phong trào Hội chữ thập đỏ năm 2012; 

- Năm 2015: Giấy khen của UBND phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh cho 
những thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2015. 

* Thành tích tập thể: 

- Năm 2015: Giấy khen của UBND phường Sao Đỏ, thị xã Chí 
Linhtrong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2015; 

- Năm 2019: Giấy khen của UBND thành phố Chí Linh đối với tổ chức 
hội, nghề nghiệp của hội Thanh đồng đạo quan thành phố Chí Linh trong việc xây 
dựng phát huy và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu tam Phủ của người Việt.  

Một số hình thức khen thưởng khác. 

II. BÙI VĂN CHƯƠNG 

1. Thông tin về cá nhân: 

- Họ và tên: Bùi Văn Chương 

- Năm sinh: 1970 

- Địa chỉ: Thôn Tống Long, xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn 

2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân 
gian Hát văn. 

3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  

Năm 1990 - 1994 được các cụ: Pháp Đằng, cụ Quyền, thanh đồng Hoàn 
và thầy Linh truyền dạy. 

-  Từ năm 1991 đến nay tích cực tham gia các đoàn biểu diễn nghệ thuật hát 
Văn ở nhiều nơi, tham gia các cuộc thi, giao lưu và truyền dạy cho học trò: Năm 
2011, tham gia Hội diễn “tiếng hát từ trái tim” của Hội người mù tỉnh Hải Dương 
tại Chí Linh; tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Toàn quốc Tiếng hát từ 
trái tim lần thứ 4 do Hội người mù Việt Nam tổ chức tại Hà Nội; Năm 2000, bắt 
đầu truyền dạy cho các học trò về những kĩ năng về hát văn trong Thực hành tín 
ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. 

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 50 học trò. 

4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 

Nắm bắt các kiến thức, kỹ năng trong nghi lễ hầu đồng, thực hành và trình 
diễn được 13 lối hát văn cổ như: cung văn cung đồng: Miễu, Cách, Vỉa; Văn 
Hầu: Hát dọc, Phú, Thơ, Kiều dương, Xá lửng; Văn Chầu Chúa: Xá Xuân, Xá 
Thượng, Xá Ngự (chênh), Cờn, Phú Giầu, Hát Văn đàn. 
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5. Thành tích khen thưởng: 

* Thành tích cá nhân: 

- Năm 2005: Giấy khen UBND huyện Kinh Môn vì đã có thành tích hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trong xây dựng Hội người mù huyện; 

- Năm 2011: Huy Chương vàng tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng toàn 

quốc Tiếng hát từ trái tim lần thứ 4 Hội người mù Việt Nam; Giải B tại Liên 

hoan Tiếng hát từ trái tim tỉnh Hải Dương lần thứ 4; 

- Năm 2016: Giải A tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng Tiếng hát từ trái 

tim cụm 3 - năm 2016; 

- Năm 2019, Bằng khen của Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn 

hóa dân tộc tặng Nghệ nhân tiêu biểu đất Việt vì đã có thành tích xuất sắc trong 

sự nghiệp Bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc; 

- Một số hình thức khen thưởng khác. 

III. PHẠM VĂN CỎN 

1. Thông tin về cá nhân: 

- Họ và tên: Phạm Văn Cỏn 

- Năm sinh: 02/6/1962 

- Địa chỉ: Thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc. 

2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân 

gian Múa rối nước. 

3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  

- Năm 1982 được bố vợ là cụ Đinh Văn Chắt truyền nghề. Năm 1985 

được tham gia biểu diễn chính. Năm 2008, tham gia lớp chuyển giao kỹ năng 

làm con rối tại Hải Dương, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Năm 

2015 và 2017 tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức viên du lịch Hải Dương, do Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.  

Năm 2004 tích cực tham dự Liên hoan Nghệ thuật múa rối nước tại Huế, 

do Bộ VHTTDL tổ chức; Tham dự các kỳ Liên hoan múa rối nước tỉnh Hải 

Dương và tham gia biểu diễn tại nhiều nơi nhằm quảng bá di sản.  

- Năm 1990 đã bắt đầu tham gia truyền dạy kỹ thuật về múa rối nước cho 

học trò. Số lượng học trò đã truyền dạy: 3 học trò. 

4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 

Thành thạo các kỹ năng điều khiển quân rối, dàn dựng tích trò, tạo hình và 

sửa chữa quân rối. 

5. Thành tích khen thưởng: 
* Thành tích cá nhân: 
- Năm 2005, 2009: Giấy khen của UBND xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc; 
- Năm 2015, 2017: Giấy chứng nhận của Tổng cục Du lịch đã tham dự lớp 

Bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh viên du lịch, tổ chức tại Hải Dương. 
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* Thành tích tập thể phường: 

- Năm 2004: Giấy khen của Cục Nghệ thuật biểu diễn;  

- Năm 2005, 2009: Giấy khen của UBND xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc; 

- Năm 2012: Nghệ thuật múa rối nước Hải Dương được Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Bằng 
khen UBND tỉnh Hải Dương; Giấy khen của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; 

- Năm 2011, 2013, 2015: Giấy khen của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
Hải Dương.  

Và nhiều hình thức khen thưởng khác. 

IV. ĐINH VĂN CỔN 

1. Thông tin về cá nhân: 

- Họ và tên: Đinh Văn Cổn 

- Năm sinh: 12/11/1965 

- Địa chỉ: Thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc. 

2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân 
gian Múa rối nước 

3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  

- Học nghề từ năm 1981 được bác là cụ Đinh Văn Mảnh truyền nghề. 
Năm 1982 được tham gia biểu diễn chính. Năm 2015 và 2017 tham dự lớp Bồi 
dưỡng kiến thức hướng dẫn viên du lịch Hải Dương, do Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tổ chức. 

Năm 2004 tham dự Liên hoan Nghệ thuật múa rối nước tại Huế. Tham dự 
các kỳ Liên hoan múa rối nước trong tỉnh Hải Dương; tích cực tham gia biểu 
diễn tại nhiều nơi nhằm quảng bá di sản  

- Năm 2010 bắt đầu truyền dạy cho các học trò kỹ năng biểu diễn. Số 
lượng học trò đã truyền dạy: 03 học trò. 

4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 

Thành thạo các kỹ năng điều khiển quân rối, dàn dựng tích trò, tạo hình và 
sửa chữa quân rối. 

5. Thành tích khen thưởng: 

* Thành tích tập thể: 

- Năm 2004: Giấy khen của Cục Nghệ thuật biểu diễn;  

- Năm 2005, 2009: Giấy khen của UBND xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc; 

- Năm 2012: Nghệ thuật múa rối nước Hải Dương được Bộ Văn hoá, thể 
thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Bằng 
khen UBND tỉnh Hải Dương; Giấy khen của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; 

- Năm 2013, 2015: Giấy khen của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Hải Dương.  

Và nhiều hình thức khen thưởng khác. 
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V. NGUYỄN VĂN CỰ 
1. Thông tin về cá nhân: 
- Họ và tên: Nguyễn Văn Cự 
- Năm sinh: 20/10/1961 
- Địa chỉ: Thôn Bồ Dương, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang. 
2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân 

gian Múa rối nước 
3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  
- Học nghề từ năm 1997 từ các cụ Đặng Văn Êm, Phạm Văn Phóng, Vũ 

Văn Doãn, Đào Văn Căn.  
Năm 1992 chính thức đi biểu diễn tại thành phố Hải Dương. Tham gia 

khôi phục lại nghệ thuật rối nước truyền thống xã Hồng Phong. Tháng 6 năm 
2014 đi dự tuần văn hóa nghệ thuật múa rối nước tại Cộng hòa Pháp. Luôn cùng 
với tập thể phường duy trì, phát triển các hoạt động, tham gia các kỳ liên hoan 
rối nước toàn quốc, toàn tỉnh và nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy nghệ thuật 
rối nước khác. 

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 10 học trò.  
4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 
Thành thạo các kỹ năng tạo hình và điều khiển con rối. 
5. Thành tích khen thưởng: 
* Thành tích cá nhân: 
- Năm 2001: Giấy khen của Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Hải Dương; 
- Năm 2006: Giấy khen của UBND huyện Ninh Giang; 
- Năm 2007: Giấy Chứng nhận của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã 

tham gia Chương trình bảo tồn và phát triển di sản văn hóa dân gian Việt Nam 
trong dịp Tết Đinh Hợi năm 2007. 

* Thành tích tập thể phường: 
- Năm 2001: Giấy khen của Trung tâm UNIMA Việt Nam; 
- Năm 2003: Giấy khen của Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Hải Dương; 
- Năm 2007, 2009: Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương; 
- Năm 2011: Bằng khen của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; 
- Năm 2012: Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giấy khen của 

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Nghệ thuật múa rối nước Hải Dương được Bộ Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 

- Năm 2013: Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương; 
-  Năm 2015: Giấy khen của UBND huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. 
Và nhiều hình thức khen thưởng khác. 
VI. NGUYỄN VĂN BỐN 
1. Thông tin về cá nhân: 
- Họ và tên: Nguyễn Văn Bốn 
- Năm sinh 1964 
- Địa chỉ: Thôn Bồ Dương, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang. 
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2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân 

gian Múa rối nước. 

3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  

- Học nghề từ năm 2005 từ các ông Vũ Văn Doãn, Đào Văn Căn, Phạm 

Văn Tòng, Đặng Văn Phú, Phạm Văn Phóng. Thực hành di sản từ năm 2005.   

Năm 2006 Tham gia quỹ Việt Nam - Thụy Điển trong sáng tạo tiết mục 

mới; 2011 tham gia Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; Tham gia biểu diễn tại Bảo 

tàng Dân tộc học; Tham gia các kì liên hoan múa rối nước tỉnh Hải Dương. 

- Năm 2014 bắt đầu truyền dạy, số lượng học trò đã truyền dạy: 5 học trò.  

4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 

Thành thạo các kỹ năng điều khiển con rối, lắp ráp máy sào. 

5. Thành tích khen thưởng: 

* Thành tích cá nhân: 

- Năm 2007: Giấy chứng nhận Bảo tồn và phát triển văn hóa dân gian Việt Nam; 

- Năm 2009: Giấy khen UBND xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang.  

* Thành tích tập thể phường: 

- Năm 2006: Quỹ Việt Nam - Thụy Điển Tặng giấy chứng nhận Giải 

thưởng trong sáng tạo tiết mục mới đương đại; 

- Năm 2007, 2012: Giấy khen Bảo tàng Dân tộc học; 

- Năm 2009: Giấy khen UBND huyện Ninh Giang; 

- Năm 2011: Bằng khen của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; 

- Năm 2012: Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghệ thuật múa 

rối nước Hải Dương được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 

- Năm 2013: Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương; 

- Năm 2015, 2018, 2019: Giấy khen của UBND huyện Ninh Giang, tỉnh 

Hải Dương. 

Và nhiều hình thức khen thưởng khác. 

VII. PHẠM ANH DŨNG 

1. Thông tin về cá nhân: 

- Họ và tên: Phạm Anh Dũng 

- Năm sinh: 05/3/1945 

- Địa chỉ: Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ 

2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Tri thức dân gian về nghệ 

thuật trang trí tranh thêu truyền thống. 

3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  

- Học nghề gia truyền từ năm 1957, đến năm 1958 có tác phẩm đầu tay. 

Năm 1963 tham gia học nghề tại HTX Xuân Nẻo. Đến năm 1967 tham gia 

kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường Miền Nam, năm 1976 phục viên về quê 

và tiếp tục thực hành di sản.  
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Đã tham gia tích cực vào hoạt động truyền dạy nghề cho nhiều học trò 
trong và ngoài tỉnh như: Năm 1978 đi dạy nghề ở Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. 
Năm 2004 tham gia dạy các cháu khuyết tật ở Công ty Minh Anh - Sao Đỏ, 
huyện Chí Linh; năm 2008 dạy nghề cho Công ty ABC ở thị trấn Sao Đỏ, huyện 
Chí Linh; năm 2010 thực hành di sản tại quê Xuân Nẻo, Hưng Đạo, Tứ Kỳ. 

- Số lượng học trò đã truyền dạy: hơn 2.000 học trò. 

4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 
Kỹ năng thêu tay cổ truyền, thêu ảnh truyền thần, chân dung, tạo ra các sản 

phẩm với chất lượng và giá trị mỹ thuật cao. Nắm vững được các kỹ năng của nghệ 
thuật thêu như: Căng khung; tập thay kim; vặn lướt; thêu bạt; đâm xô; hoán vẩy; sa 
hạt; bó độn; thắt ren; rút rua. 

5. Thành tích khen thưởng: 
* Thành tích cá nhân: 
Nhiều bằng khen, giấy khen giáo viên thêu xuất sắc, nhưng đã bị mất. 
* Thành tích tập thể, gia đình: 
Năm 2016: Gia đình được Trung ương hội phong tặng Bảng vàng gia tộc 

nghề truyền thống. 
VIII. VŨ VĂN ĐÁP 
1. Thông tin về cá nhân: 
- Họ và tên: Vũ Văn Đáp 
- Năm sinh:  28/01/1958 
- Địa chỉ: Thôn An Liệt 2, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà. 
2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân 

gian Múa rối nước. 
3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  
Học nghề từ năm 1973, từ lớp nhạc dân tộc, học truyền ngón và tham gia 

chiếu chèo sân đình của địa phương. Năm 1976 được bố đẻ là Vũ Văn Điền và 
chú ruột Vũ Đình Rục, nghệ nhân múa rối nước truyền dạy cho các kỹ năng đục 
đẽo, điều khiển quân rối. Năm 1977 lên đường nhập ngũ và được đơn vị cho đi 
học lớp nhạc lý do thầy Văn Thắng Quân khu 3 dạy, năm 1982 phục viên về quê 
và đến năm 1999 tham gia cùng các cụ khôi phục lại phường múa rối nước 
Thanh Hải. 

Từ năm 1999 đến 2006 tham gia biểu diễn, điều khiển con rối, các kỹ 
năng chế tác, sửa chữa con rối; Từ năm 2006 đến nay tham gia phụ trách bộ 
phận văn nghệ - nhạc công của phường. 

Tham dự các kỳ Liên hoan múa rối nước không chuyên toàn quốc; tham gia 
cuộc thi sáng tác tiết mục mới về đề tài đương đại do quỹ Việt Nam - Thụy Điển 
tổ chức tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, năm 2006; Liên hoan múa rối nước 
dân gian toàn quốc lần thứ nhất tại Hải Dương, năm 2011. Tham dự các kì liên 
hoan múa rối nước tỉnh Hải Dương. 

Bên cạnh đó còn tổ chức quảng bá nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy 

nghệ thuật rối nước khác: Năm 2018, 2019 và 2020 biểu diễn, giao lưu phục 
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vụ đồng bào Tây Nguyên nhân dịp đầu xuân tại tỉnh Gia Lai và Kom Tum. 

Đặc biệt tháng 10 năm 2018 cùng với 10 nghệ nhân phường múa rối nước xã 

Thanh Hải được vinh dự thay mặt cho nghệ thuật múa rối nước dân gian của 

Việt Nam đi tham dự FESTIVAL nghệ thuật dân gian Quốc Tế tại Đài Loan - 

Trung Quốc. 

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 05 học trò. 

4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 

Thành thạo các kỹ năng điều khiển con rối; tạo hình, sửa chữa quân rối; dàn 

dựng tích trò, nhạc công của phường. 

5. Thành tích khen thưởng: 

* Thành tích cá nhân: 

- Năm 2003: Huy chương vì sự nghiệp văn hóa, thông tin; 

- Năm 2004: Được nhà nước tặng Huy chương chiến sĩ vẻ vang. 

* Thành tích của Phường: 

- Năm 2001, 2003, 2007, 2013: Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương; 

- Năm 2002, 2005: Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Năm 2004: Bằng khen của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Năm 2005: Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ; 

- Năm 2012: Nghệ thuật múa rối nước Hải Dương được Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Giấy 

khen của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Hải Dương; 

- Năm 2018: Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum. 

IX. NGUYỄN VĂN HÀ 

1. Thông tin về cá nhân: 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Hà 

- Năm sinh: 20/01/1967 

- Địa chỉ: Thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ 

2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Tri thức dân gian về nghệ 

thuật trang trí tranh thêu truyền thống. 

3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  

- Học nghề gia truyền từ năm 1978 do mẹ là Đặng Thị Quắt và chị gái là 

Nguyễn Thị Lịch truyền dạy. Đến năm 1988 được thầy Phạm Văn Hiển truyền 

cho cách thức thêu tranh và ảnh truyền thần. 

Năm 2009 tích cực tham gia truyền dạy kỹ năng thêu cho nhân dân địa 

phương, các em học sinh tại địa phương. Năm 2010 thông qua dự án RCCP của 

Canada truyền dạy thêu tranh và thêu tranh truyền thần cho chị em xã Hưng Đạo. 

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 550 học trò. 
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4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 
Kỹ năng thêu tay cổ truyền, thêu tranh truyền thần, chân dung. Nắm vững 

được 10 kỹ năng của nghệ thuật thêu như: Căng khung; tập thay kim; vặn lướt; 
thêu bạt; đâm xô; hoán vẩy; sa hạt; bó độn; thắt ren; rút rua. 

5. Thành tích khen thưởng: 
* Thành tích cá nhân: 
- Năm 2015: Chủ tịch tỉnh Hải Dương tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề 

tiểu thủ công nghiệp. 
- Năm 2016: UBND tỉnh Hải Dương tặng giấy chứng nhận sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. 
* Thành tích tập thể, gia đình: 
Năm 2016: Gia đình được Trung ương hội phong tặng Bảng vàng gia tộc 

nghề truyền thống. 
X. NGUYỄN VĂN HUÂN 
1. Thông tin về cá nhân: 
- Họ và tên: Nguyễn Văn Huân 
- Năm sinh: 1936 
- Địa chỉ: Thôn An Liệt 2, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà. 
2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân 

gian Múa rối nước. 
3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  
Học nghề từ những năm 1968 do bố đẻ là cụ Nguyễn Văn Nhiên cùng các 

cụ Ký Phương, Vũ Đình Rục truyền nghề. Đến năm 1999 tham gia cùng các cụ 
khôi phục lại phường múa rối nước Thanh Hải. 

Từ năm 1999 đến nay tham gia biểu diễn, điều khiển con rối, các kỹ năng 
chế tác, sửa chữa con rối; Từ năm 1999 đến 2003 làm Trưởng phường múa rối 
nước Thanh Hải; Tham dự các kỳ Liên hoan múa rối nước không chuyên toàn 
quốc; Liên hoan múa rối dân gian toàn quốc lần thứ nhất tại Hải Dương, năm 
2011.Tham gia các kỳ liên hoan múa rối nước do tỉnh Hải Dương tổ chức. 

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 05 học trò. 
4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 
Thành thạo các kỹ năng điều khiển con rối; tạo hình, sửa chữa quân rối. 
5. Thành tích khen thưởng: 
* Thành tích cá nhân: 
- Năm 2001: Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương. 
* Thành tích của Phường: 
- Năm 2001, 2003, 2007, 2013: Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương; 
- Năm 2002, 2005: Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
- Năm 2004: Bằng khen của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; 
- Năm 2005: Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ; 
- Năm 2011: Bằng khen của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; 
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- Năm 2012: Nghệ thuật múa rối nước Hải Dương được đưa vào Danh mục 
Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Giấy khen của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. 

XI. PHẠM VĂN KẾT 
1. Thông tin về cá nhân: 
- Họ và tên: Phạm Văn Kết 
- Năm sinh: 13/10/1958 
- Địa chỉ: Thôn An Liệt 2, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà. 
2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân 

gian Múa rối nước. 
3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  
Học nghề từ năm 1976 được cụ Vũ Đình Rục truyền nghề. Đến năm 1999 

tham gia cùng các cụ khôi phục lại phường múa rối nước và được các cụ là 
Nguyễn Văn Đô, Nguyễn Văn Kiên truyền dạy kỹ năng đục đẽo, chế tác quân 
rối và điều khiển quân rối. Năm 2008 tham gia lớp học Chuyển giao kỹ năng 
làm con rối do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương tổ chức. 

Từ năm 1999 đến nay tham gia biểu diễn, điều khiển quân rối, các kỹ 
năng chế tác, sửa chữa quân rối; Tích cực tham dự các kỳ Liên hoan múa rối 
toàn quốc, tỉnh như: Liên hoan múa rối nước tại FESTIVAL Huế, năm 2004; 
Liên hoan múa rối nước không chuyên toàn quốc lần thứ nhất tại đền Hùng - 
Phú Thọ, năm 2005; tham gia cuộc thi sáng tác tiết mục mới về đề tài đương đại 
do quỹ Việt Nam - Thụy Điển tổ chức tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, năm 
2006; Liên hoan múa rối nước dân gian toàn quốc lần thứ nhất tại Hải Dương, 
năm 2011. Tham gia các kỳ liên hoan múa rối nước tỉnh Hải Dương. 

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 07 học trò. 
4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 
Thành thạo các kỹ năng điều khiển con rối; tạo hình, sửa chữa quân rối. 
5. Thành tích khen thưởng: 
* Thành tích tập thể Phường: 
- Năm 2001: 2003, 2007, 2013: Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương; 
- Năm 2002, 2005: Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Năm 2004: Bằng khen của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; 
- Năm 2005: Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ; 
- Năm 2006: Quỹ Thụy Điển - Việt Nam phát triển văn hóa tặng Giấy 

chứng nhận Giải A toàn quốc trong cuộc thi “Sáng tác tiết mục mới về đề tài 
đương đại cho loại hình nghệ thuật múa rối nước”; 

- Năm 2011: Bằng khen của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; 
- Năm 2012: Nghệ thuật múa rối nước Hải Dương được đưa vào Danh mục 

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Giấy khen của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; 
- Năm 2018: Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum. 
XII. PHẠM VĂN LŨY 
1. Thông tin về cá nhân: 
- Họ và tên: Phạm Văn Lũy 
- Năm sinh 02/7/1964 
- Địa chỉ: Thôn Bồ Dương, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang. 
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2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian 
Múa rối nước 

3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  
- Học nghề từ năm 2005 từ các ông Bùi Văn Hiện, Phạm Văn Phóng, Vũ 

Văn Doãn truyền dạy các kĩ năng về điều khiển quân rối, sửa chữa, tạo tác quân rối. 
- Năm 2008 tham gia lớp học chuyển giao kỹ năng làm con rối nước, do 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương tổ chức. 
- Năm 2006 tham gia quỹ Việt Nam - Thụy Điển trong sáng tạo tiết mục 

mới; tham gia biểu diễn tại Hưng Yên. Năm 2007, 2009 biểu diễn tại Bảo tàng 
Dân tộc học Việt Nam. Năm 2016, 2017 tham gia biểu diễn mừng Đảng mừng 
Xuân, tại TP Hải Dương; tham gia Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; Tham gia 
biểu diễn tại Bảo tàng Dân tộc học; Tham gia các kỳ liên hoan múa rối nước tỉnh 
Hải Dương tổ chức. 

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 10 học trò. 
4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 
Thành thạo các kỹ năng điều khiển con rối, lắp ráp máy sào. 
5. Thành tích khen thưởng: 
* Thành tích cá nhân: 
- Năm 2007: Giấy chứng nhận Bảo tồn và phát triển văn hóa dân gian Việt Nam; 
- Năm 2009: Giấy khen của UBND xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang. 
* Thành tích tập thể phường: 
- Năm 2006: Quỹ Việt Nam - Thụy Điển tặng giấy chứng nhận Giải 

thưởng trong sáng tạo tiết mục mới đương đại; 
- Năm 2007, 2012: Bảo tàng Dân tộc học tặng Giấy khen; 
- Năm 2009, 2015, 2018, 2019: UBND huyện Ninh Giang tặng Giấy khen; 
- Năm 2011: Bằng khen của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; 
- Năm 2012: Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghệ thuật 

múa rối nước Hải Dương được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh 
mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 

- Năm 2013: Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương. 
Và nhiều hình thức khen thưởng khác. 
XIII. PHẠM THỊ LUYÊN 
1. Thông tin về cá nhân: 
- Họ và tên: Phạm Thị Luyên 
- Năm sinh: 25/10/1953 
- Địa chỉ: Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ 
2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Tri thức dân gian về nghệ 

thuật trang trí tranh thêu truyền thống. 

3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  

- Học nghề từ năm 1963 do bố đẻ là ông Phạm Văn Hiếu truyền dạy. Đến 

năm 1964 bắt đầu thực hành thành thạo kỹ năng thêu. Năm 1967-1970 làm kĩ 

thuật tại Hợp tác xã thêu Xuân Nẻo, tham gia truyền dạy cho các chị em, con em 
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trong làng. Năm 1972 đi dạy ở Xí nghiệp 1/5 tại thị trấn Tứ Kỳ. Năm 1976 về 

thị trấn Ninh Giang bồi dưỡng cho hàng ngũ tổ trưởng của thị trấn Ninh Giang. 

Đến năm 1983 về làm tại Hợp tác xã Hương Xuân. 

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 200 học trò. 

4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 

Kỹ năng thêu tay cổ truyền, thêu tranh hàng màu, thêu con giống…. Nắm 

vững được các kỹ năng của nghệ thuật thêu như: Căng khung; thêu đâm xô, thêu 

đâm bạt, thêu đâm nối mũi và vặn lướt, kỹ thuật pha và phối màu…. 

5. Thành tích khen thưởng: 

* Thành tích tập thể, gia đình: 

Năm 2016: UBND tỉnh Hải Dương chứng nhận bức tranh “Sen Cá” là sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016; 

Năm 2018: UBND tỉnh Hải Dương chứng nhận bức tranh “Song ngư vờn 

nguyệt” là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018. 

XIV. ĐỖ THỊ NGA (ĐỖ THỊ HẰNG NGA) 

1. Thông tin về cá nhân: 

- Họ và tên: Đỗ Thị Nga. 

- Tên gọi khác: Đỗ Thị Hằng Nga. 

- Năm sinh: 23/10/1953. 

- Địa chỉ: 292 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương. 

  2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Tập quán xã hội và tín 

ngưỡng: Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt. 

3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  

- Bắt đầu thực hành di sản từ năm 1980 được pháp sư Phạm Văn Phủng 

truyền dạy. Năm 1990 được cố đồng đền thủ nhang cụ Nguyễn Văn Quất truyền 

dạy cho nghi thức thờ và nghi thức hầu đồng. Năm 2005 được thầy Nguyễn Văn 

Tường truyền dạy. 

Năm 1990 trình đồng mở phủ và thực hành tại gia 4 vấn hầu chính vào 4 

mùa (Xuân - Hạ - Thu - Đông). Tham gia hầu ở nhiều nơi như: Phủ Dầy (Nam 

Định), đền Đồng Bằng vua cha Thái Bình, đền Sòng Sơn (Thanh Hóa), Đền 

Quan lớn Tuần Tranh (Ninh Giang); đền Công Đồng Bắc Lệ (Lạng Sơn). Đền 

Ông Hoàng Bảy (Lào Cai)….. Năm 2019 tham dự Liên hoan Hát Chầu Văn toàn 

quốc tại đền Lảnh Giang (Hà Nam), do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức. 

Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào, hội thi, hội diễn hát văn hầu 

đồng và truyền dạy cho các học trò kỹ năng nghề nghiệp, góp phần bảo tồn, gìn 

giữ di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. 

Từ năm 2002 bắt đầu truyền dạy giúp học trò hiểu rõ về hệ thống thờ mẫu 

Tam phủ, tứ phủ của người Việt, cách thức trình đồng mở phủ, cách thức và trình tự 

hầu đồng.  

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 80 học trò.  
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4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 
Nắm bắt các kiến thức, kỹ năng trong nghi trình đồng mở phủ và diễn 

xướng hầu đồng. Biết và thực hành được 36 giá diễn xướng (36 giá đồng). 
5. Thành tích khen thưởng: 
* Thành tích cá nhân: 
- Năm 1997: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Y học cổ 

truyền Việt Nam; 
- Năm 2017: Giấy Chứng nhận của Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát 

huy văn hóa dân tộc; Chứng nhận nghệ nhân Rạng danh đất Việt, do Hội Nghệ 
nhân và Thương hiệu Việt Nam; 

- Năm 2018: Giấy chứng nhận của Ban tổ chức Chương trình Thương hiệu 
hoạt động văn hóa hội nhập quốc tế năm 2018; Giấy khen của Trung tâm bảo 
tồn và phát triển Nghệ thuật sân khấu Việt Nam thuộc Hội nghệ sỹ sân khấu 
Việt Nam tặng Giấy khen tham gia chương trình diễn xướng nghi lễ chầu văn 
Đồng Bằng Bắc Bộ lần thứ V năm 2018; 

- Năm 2019: Trung tâm bảo tồn và phát triển Nghệ thuật sân khấu Việt 
Nam thuộc Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam tặng Giấy khen; Viện Nghiên cứu 
bảo tồn và phát triển văn hóa Phương Đông tặng Giấy chứng nhận; Đạt giải A tại 
Liên hoan hát Chầu văn toàn quốc tại Đền Lảnh Giang, Hà Nam do Cục Văn hóa 
cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch tổ chức. 

Và nhiều hình thức khen thưởng khác. 
XV. DƯƠNG THỊ NGÁT 
1. Thông tin về cá nhân: 
- Họ và tên: Dương Thị Ngát. 
- Tên gọi khác: Không. 
- Năm sinh: 23/10/1953. 
- Địa chỉ: Xóm 1, xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 

  2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Tập quán xã hội và tín 
ngưỡng: Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt. 

3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  
- Bắt đầu thực hành di sản từ năm 2000 được thầy đồng Vũ Ngọc Ly truyền 

dạy cho nghi thức thờ, nghi thức hầu đồng, trình đồng mở phủ. Năm 2001, mở 
bản điện Phúc Lưu điện và thực hành tại gia 4 vấn hầu chính vào 4 mùa (Xuân - 
Hạ - Thu - Đông). Tham gia hầu ở nhiều nơi như: tham gia Hội thi, Liên hoan 
diễn xướng (Hát văn) Hầu thánh tại Đền Đầm Mẫu Thoải, Ninh Sở, Thường Tín, 
Hà Nội; Đền Truông Bát, Bà Chúa Lộc (Thạch Hà, Hà Tĩnh); Thiên Tiên Thánh 
Mẫu Điện Hòn Chén (TP Huế); Đền Quan Hoàng Mười, Hưng Nguyên (Nghệ 
An); Đền Đông Cuông (Văn Yên, Yên Bái), Đền Đức vua Cha Bát Hải Đồng 
Bằng (Thái Bình); Hầu Mẫu tại đền cô Chín Sòng Sơn (Thanh Hóa); Hầu Thánh 
tại đền Tranh huyện Ninh Giang (Hải Dương). Từ năm 2010 đến nay vào tháng 8 
hàng năm nhân dịp lễ giỗ cha tôi đều mở canh đàn tại di tích quốc gia đặc biệt An 
Phụ thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để hầu Thánh, hầu Mẫu. 
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Năm 2017 là thành viên CLB Hát văn huyện Kinh Môn; năm 2019 là Phó 

chủ nhiệm CLB Hát văn huyện Kinh Môn; 

Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào, hội thi, hội diễn hát văn hầu 

đồng và truyền dạy cho các học trò kỹ năng nghề nghiệp, góp phần bảo tồn, gìn 

giữ di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. 

- Năm 2010 bắt đầu truyền dạy, số lượng học trò đã truyền dạy: 45 học trò.  

4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ:  

Nắm bắt các kiến thức, kỹ năng trong nghi trình đồng mở phủ và diễn 

xướng hầu đồng. Biết và thực hành được 20 giá diễn xướng (20 giá đồng). 

5. Thành tích khen thưởng: 

* Thành tích cá nhân: 

- Năm 2018: UBND huyện Kinh Môn (nay là thị xã Kinh Môn) tặng Giấy 

khen đã có thành tích tốt trong hoạt động Câu lạc bộ hát văn thực hành tín 

ngưỡng thờ mẫu Tam phủ người Việt; 

- Năm 2019: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh tặng Giấy khen 

đã có thành tích tham gia Liên hoan Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ 

tỉnh Hà Tĩnh năm 2019; Trung tâm nghiên cứu giáo dục văn hóa Việt, tặng giải 

vàng do đã đạt thành tích xuất sắc trong liên hoan giao lưu thực hành tín ngưỡng 

thờ Mẫu tam phủ người Việt  năm 2019. 

Và nhiều hình thức khen thưởng khác. 

XVI. PHẠM THỊ NHẠN 

1. Thông tin về cá nhân: 

- Họ và tên: Phạm Thị Nhạn 

- Năm sinh: 03/9/1959 

- Địa chỉ: Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ 

2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Tri thức dân gian về nghệ 

thuật trang trí tranh thêu truyền thống. 

3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  

- Học nghề từ năm 1972 do ông Phạm Đình Chung truyền dạy. Đến năm 

1978 tham gia khóa học nâng cao kỹ thuật tay nghề của tỉnh Hải Dương tổ chức. 

Năm 1980 thực hành tốt các kỹ thuật thêu, năm 1979 làm kĩ thuật tại Hợp 

tác xã thêu Xuân Nẻo, tham gia truyền dạy cho các chị em, con em trong làng. 

Năm 1988-1992 làm tại Hợp tác xã Hưng Đạo. Năm 2015 làm tại cơ sở thêu tay 

của bà Phạm Thị Hòa.  

- Năm 2010 bắt đầu tham gia truyền dạy, số lượng học trò đã truyền dạy:  

500 học trò. 

4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 

Kỹ năng thêu tay cổ truyền, nắm vững được các kỹ năng của nghệ thuật thêu 

như: Căng khung; thêu đâm xô, thêu đâm bạt, thêu đâm nối mũi và vặn lướt, kỹ 

thuật pha và phối màu… 
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5. Thành tích khen thưởng: 

* Thành tích cá nhân: 

- Năm 2009: Tổ chức OXFAMQUEBEC tặng kỷ niệm chương; 

- Năm 2018: UBND tỉnh Hải Dương chứng nhận bức tranh “Tranh thêu 

Miếu Mao Điền” là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018. 

XVII. VŨ THỊ NÚI (VŨ THỊ LAN) 

1. Thông tin về cá nhân: 

- Họ và tên: Vũ Thị Núi. 

- Tên gọi khác: Vũ Thị Lan. 

- Năm sinh: 08/9/1978. 

- Địa chỉ: Thôn Thạch Lỗi, xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng. 

2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Tập quán xã hội và tín 

ngưỡng: Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. 

3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  

- Bắt đầu thực hành di sản từ năm 1998, được đồng thầy Vũ Thị Cát 

truyền dạy. Từ năm 2008 tham gia hầu đồng nhiều nơi như đền Kiếp Bạc (Chí 

Linh) đền Công Đồng Bắc Lệ (Hữu Lũng, Lạng Sơn); Phủ Dầy (Nam Định); 

đền Đồng Bằng (Thái Bình), đền Chúa Nguyệt Hồ (Bắc Giang),…. 

Năm 2016 tham gia Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng 

Việt Nam (Hội Di sản văn hóa Việt Nam). 

Ngoài gia tích cực tham gia công đức tôn tạo di tích, hỗ trợ nhân dân, học 

sinh nghèo vượt khó, ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh. 

- Năm 2008 bắt đầu truyền dạy nghề cho các đệ tử các nghi thức hầu 

đồng, trình đồng mở phủ….. Số lượng học trò đã truyền dạy: 12 học trò. 

4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 

Nắm bắt các kiến thức, kỹ năng trong nghi trình đồng mở phủ, kỹ năng 

diễn xướng hầu đồng. Thực hiện được 36 giá đồng. 

5. Thành tích khen thưởng: 

* Thành tích cá nhân: 

- Năm 2016, 2017: Giấy khen tại Liên hoan nghi lễ Chầu văn tỉnh Nam Định; 

- Năm 2018: GiấyChứng nhận Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Myanmar; Bằng chứng nhận danh hiệu 

nghệ nhân văn hóa tâm linh dân tộc Việt Nam; 

- Năm 2019: Giấy chứng nhận nghệ nhân đồng thầy của Trung tâm 

nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam; Giấy khen của Trung tâm 

nghiên cứu và bảo tồn tín ngưỡng Việt Nam; Vinh danh hội di sản văn hóa Thăng 

Long Hà Nội về thực hành nghi lễ hầu đồng trong tín ngưỡng thờ mẫu; Bảng vàng 

của UNESCO, nhân dịp kỷ niệm 3 năm UNESCO công nhận thực hành tín 

ngường thờ mẫu tam phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại, 
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“đã có nhiều thành tích đóng góp công việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền 

thống của dân tộc”; Giấy khen của Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội; Giấy khen 

của Trung tâm văn hóa bảo tồn văn hóa và bảo tồn tín ngưỡng Việt Nam, thực 

hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt di sản văn hóa phi vật thể đại 

diện của nhân loại năm 2019. 

Và nhiều hình thức khen thưởng khác. 

XVIII. LƯU THANH THƯƠNG (LƯU ĐỨC ANH TUẤN): 

1. Thông tin về cá nhân: 

- Họ và tên: Lưu Thanh Thương. 

- Tên gọi khác: Lưu Đức Anh Tuấn. 

- Năm sinh: 08/9/1978. 

- Địa chỉ: Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang. 

2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Tập quán xã hội và tín 

ngưỡng: Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt. 

3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  

- Bắt đầu thực hành di sản từ năm 1997 được thầy Đinh Văn Kền ở Đông 

Đô - Hưng Hà -Thái Bình truyền dạy hát chầu văn từ năm 1997 và Thầy Lê 

Tuấn Việt ở Trương Mỹ - thành phố Hải Dương truyền dạy diễn xướng hầu 

đồng từ năm 2000.  

Năm 2000 là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hát văn đền Tranh, xã Đồng Tâm, 

huyện Ninh Giang; 

Năm 2013 là Chủ nhiệm CLB hát văn, hát chầu văn Xứ Đông tỉnh Hải Dương.  

Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào, hội thi, hội diễn hát văn hầu 

đồng và truyền dạy cho các học trò kỹ năng nghề nghiệp, góp phần bảo tồn, gìn 

giữ di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. 

- Học trò tiêu  biểu: 10 người 

4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 

Nắm bắt các kiến thức, kỹ năng trong nghi lễ hát văn, hát chầu văn và 

diễn xướng hầu đồng. Thực hiện được 36 giá đồng và hát được trên 100 bài hát 

chầu văn. 

5. Thành tích khen thưởng: 

* Thành tích cá nhân: 
- Năm 2010, 2013: Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Hải Dương; 
- Năm 2012: Giấy khen của UBND xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh 

Hải Dương; 
- Năm 2016: Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VHTT&DL của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 
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* Thành tích tập thể: 

- Năm 2010: UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen cho đoàn Nghệ thuật 

quần chúng tỉnh Hải Dương; Cục Di sản văn hóa - Bộ VHTTDL tặng Giấy khen 

cho đoàn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Hải Dương có thành tích xuất sắc tham gia 

Liên hoan hát văn và hát Chầu văn các tỉnh khu vực đồng bằng Sông Hồng lần 

thứ nhất năm 2010; 

- Năm 2013: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương tặng Giấy 

khen cho Dàn nhạc của CLB hát văn đền Tranh; 

- Năm 2014: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương tặng Giấy 

khen cho Dàn nhạc của CLB hát văn Xứ Đông; 

- Năm 2017: Cục Di sản văn hóa - Bộ VHTTDL chứng nhận Đoàn Nghệ 

thuật quần chúng tỉnh Hải Dương trình diễn xuất sắc nhất Di sản văn hóa phi vật 

thể đại diện của nhân loại Festival Hành trình Di sản Quảng Nam năm 2017. 

Và nhiều hình thức khen thưởng khác. 

XIX. ĐỖ THỊ VỚI 

1. Thông tin về cá nhân: 

- Họ và tên: Đỗ Thị Với 

- Tên gọi khác: Không 

- Năm sinh: 07/4/1958. 

- Địa chỉ: Thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. 

2. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Tập quán xã hội và tín 

ngưỡng: Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. 

3. Quá trình học nghề và tham gia thực hành DSVH PVT:  

- Bắt đầu thực hành di sản từ năm 1982 được thầy đồng Mạc Văn Lạc 

truyền dạy cho nghi thức thờ, nghi thức hầu đồng, trình đồng mở phủ. Năm 

1984 mở bản điện Phúc Linh tự và thực hành tại gia. Tham gia hầu ở nhiều nơi 

như: đền Sòng (Thanh Hóa), Đền ông Hoàng Mười (Nghệ An), đền Công đồng 

Bắc Lệ (Hữu Lũng, lạng Sơn), đền Kiếp Bạc (Chí Linh, Hải Dương). 

Năm 2017 là thành viên CLB Hát văn huyện Kinh Môn. 

Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào, hội thi, hội diễn hát văn hầu 

đồng và truyền dạy cho các học trò kỹ năng nghề nghiệp, góp phần bảo tồn, gìn 

giữ di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.  

Từ năm 1995 đã bắt đầu truyền dạy giúp học trò hiểu rõ về hệ thống thờ 

mẫu Tam phủ, tứ phủ của người Việt, cách thức trình đồng mở phủ, cách thức 

và trình tự hầu đồng.  

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 56 học trò.  

4. Tri thức và kỹ năng đang nắm giữ: 

Nắm bắt các kiến thức, kỹ năng trong nghi trình đồng mở phủ và diễn 

xướng hầu đồng. Biết và thực hành được 36 giá diễn xướng (36 giá đồng). 
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5. Thành tích khen thưởng: 

* Thành tích cá nhân: 

- Năm 2011, 2012: Trung tâm UNESCO văn hoá Đông Bắc tặng giải vàng; 

- Năm 2017: Hội khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam tặng giải vàng 

thành tích xuất sắc trong cuộc giao lưu văn hoá Việt; 

- Năm 2018: UBND huyện Kinh Môn tặng Giấy khen đã có thành tích 

tốt trong hoạt động câu lạc bộ hát văn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ 

người Việt; Trung tâm Nghiên cứu giáo dục văn hóa Việt tặng Giải vàng do đạt 

thành tích xuất sắc trong cuộc giao lưu văn hoá Việt tín ngưỡng thờ Mẫu Việt 

Nam tại điện Hòn Chén thành phố Huế.  

Và nhiều hình thức khen thưởng khác. 
 




